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ای از او  ا�/�ل در آ���
- ,+*!�# ���(�د '�ن %�$�# "!�� ا �ف و ی�را
� ����� ��� آ��ه ا�� �� ا�� ��زه

ھ�ی ��ای� $*` ای�ان از آ_�ز �� ��ل  
>� "!�� ا �ف در %>� و ��اوم "��ت '�A3 ,�ی[. ��2�3  	د

او . ریcd- ای# ��ز��ن را 
�b ا��G- ;�د%- ای# �+: %�ی/�� 
>� او در %- ��A ر��
�ن ��. _���9%5 ا
�6ر ا��١٣٥٥

;- » "!��- ���ھ56«و » '!�3Afی �- ���-«، »��*�5 ی[ ��ل ��A� -%�eرزه ,�ی�6 در ;	ه و  +�«%� �- ا�� 


��ز��3 %�ر�� ��eد -ای درون ��62=�� %	د، �	ا
/� روای��  'bوه- ����f� ھ�ی ای# ��ز��ن در  از ��!�ی

 �ای4 ا�hGار و ا�bا��ت زی/� ��gd و 
�b <�م اط=ع او از ھ!- آ
c- ;- در . اY- ;�3ھ�ی او��- "��ت $	د ار ��ل

ھ�ی '�ری در  ھ�ی� %� واlm ��f9 � از '!*- دkی*� ھ/��2d% �� �3 از 
	 �- ھ� �� ���ا�	
� %jd	ص در ز
�ان

����f� ار او درlm����� ر �/�!� و	n" ا �- %� �3، و���
 �
�ز��
� و آ �3ی� و دی�ار %� ھ�ی � ھ!�ن دوره ھ!d	ا

ای  � ��ز��ن �	'E  �ه ا�� �� آ��ر او در %�ر�� ��ریcd- ای# ��ز��ن '�ی(�ه ویoه %/��ری از �k�fن آن دورھ

��*�5 «آی� ;- ای# ا�� را "!�� ا �ف %�f از 
(�رش  ,�3# %���» "!��- ���ھ56«ھ�ی  از %�$� داده. دا �- %� �


� و ر�>�ی� » '!�3Afی �- ���-«، »در ;	ه و  +�ی[ ��ل ��A� -%�eرزه ,�ی�6 b' نo�% 5 از 5�9 <�مA9ر (و�+%
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. در روزھ�ی او��- ا
>=ب ��2�3  �» 
(�ه«دو ا�� A9*� او %�رھ� �	�4 ��ز��ن و ی� �	�/�ت ا
��2را�� ھ!c	ن 

 �sی�� -d/
ھ� %� روی '�A3 ��ای� ;- "��*� ��;3	ن ھ�ی آ_�زی# ��>�` و �oو را در ��ل» "!��- ���ھ56«

ھ�ی ا$��  در ��ه. %	ده ا��، دو��� در ای�ان از �� �uh در ا$���ر �# �9ار داد" ا�:  E، ���ھ56"ا
��2ر ;��ب 

-d/
ای# ;��ب %� . 
	یw از ای# ا�� آ�mه ;�د و ی[ ;�s از آن را در ا$���ر �# lmا � ای د�� ��خ 
(+�ار ��ا از و'	د 

 `�Ahآ��ده  �ه ا��� -d/
��زی ;��ب ��f %� ای# %	ده ا�� �� %� ;!��ی# ����x ا����  در رو
� آ��ده. ای# دو 
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